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 حسابذاری ارزشی

 

 را تشریح کنیذ ؟ی مختلف هامفهوم ارزش از دیذگاه

  :ارزش از دیذگاه اجتماعی 

هذل ّا کلی سفتاس حاکن ٍ ٌّجاسی ست کِ هَسد پزیشش عوَهی جاهعِ باضذ هثل اص خَد گزضتگی ، 

 بخطص ، سعایت حمَق ضْشًٍذی 

 : ارزش از دیذگاه اقتصاد

اسصضْایی ست کِ با کاس ، سشهایِ ٍ هسائل هختلف بَجَد هی آیذ ، ایي اسصش ّا اهکاى استفادُ اص کاالیی سا  

 ت فشاّن هی کٌٌذ اص طشیك سلطِ بش طبیع

 

 ارش از دیذگاه مالی : 

  nominl valuoدس حمیمت بْای داسایی است کِ بصَست هختلف تعیي هی گشدد ، هاًٌذ اسصش اسوی ، 

اسصش تاسیخی ) لیوت توام ضذُ ( اسصش هتعاسف ، اسصش هعاهالتی ) باصاس ( اسصش جایگزیٌی ، اسش فعلی 

 ٍجَُ ًمذ آتی 

 

 :(  (Vbmت مبتنی بر ارزش رمذی

هذیشیت فشایٌذی ست کِ طی آى هٌابع بِ ضکلی کاسآهذ ٍ هَثش دس جْت اّذاف ساصهاى بکاس هی سٍد تا  

سضایت ّوِ ریغ ًفعاى سا تاهیي کٌذ . تاهیي سضایت ّوِ ریع ًفعاى بِ کاسکشد فشایٌذ ّا ٍ بکاسگیشی سٍضْا  

ا بش ایي تفکش هذیشاى هی بایست دس ٍّوچٌیي اًجام هَثش ٍ کاسآهذ ٍضایف هذیشیت بستگی هستمین داسد بٌ

جْت تاهیي سضایت ّوِ ریع ًفعاى ساصهاى دّی ضَد هحَسیت ایي تفکش ، اسصش آفشیٌی است کِ دس ادبیات 

 . جذیذ بِ عٌَاى هذیشیت هبتٌی بش اسصش هعشفی ضذُ است 
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عاى الذام بِ گشی هالی ًیض هی بایست دس جْت سعایت حمَق ّوِ ریع ًفحسابذاسی بِ عٌَاى سیستن گضاسض

جوع آٍسی اطالعات ٍ گزاسضات هالی بِ ایطاى ًوایذ یعٌی اسصش ایجاد ضذُ بشای ریع ًفعاى ) کِ دس ضکل 

صیش آٍسدُ ضذُ است ( سا گضاش ًوایذ . ّوچٌیي ص دیذگاُ اسصش التصادی اطالعات حاصل سیستن 

اى داسای اسصش است اص دیذگاُ بشای ایطریع ًفعاى لشاس گشفتِ ٍ حسابذاسی اطالعاتی ست کِ دس اختیاس 

هیضاى هطاسکت ٍ سشهایِ گزاسی ایطاى دس حسابذاسی اسصضی اسائِ اطالعات بِ ریفعاى هختلف با تَجِ بِ 

 .ٍاحذ ّای تجاسی هی بایست بِ ضکلی بی طشفاًِ ٍ بِ هَلع اًجام ضَد 

 

 

 

 

  : ماننذارائه صورت های مبتنی بر ارزش می باشذ نتیجه حسابذاری ارزشی منجر به 

(EVA)  باًکْا(اسصش افضٍدُ التصادی(   ، (MVA)  اسصش افضٍدُ باصاس)سْاهذاسا(    ، (VAT)   هالیات بش

 )ًْادّای اجتواعی(اسصش افضٍدُ اجتواعی   (SVA)   ،  )اداسُ هالیاتی( اسصش افضٍدُ

 کِ بشای ّش یک اص گشٍّای ریع ًفع هی بایست تْیِ ضَد ،  ، ( VAS)ٍ سایش صَستْای اسصش افضٍدُ  

اسصش ّای افضٍدُ هحاسبِ ضذُ بِ طشیك فَق هی تَاًذ هبٌای اسصیابی ساصهاى ّا تَسط م بِ رکش است الص

 گشٍّای ریع ًفع لشاس گیشد 
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